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 السَّالم عليكم ورمحة ا وبركاته

 
 بسم ا الرَّمحن الرَّحيم

دددالم علدددو ملردددر  ايِّنيدددا  وادلر دددلُتَّ ِّنيل دددا      احلمددد   رال النيدددادلُتَّ والاَّدددال  والسَّ
ين  .زلمَّ َّ وعلو آله وصحنهَّ و لَّم تسليًما كثَتًا إىل يوم ال ل

 ملمَّا بني :  
 

ضدمن  متن اآلجرُّوميةمن رلالس التَّنيليق والشَّرح علو  فهذا هو اجمللس الثَّالث عشر
دروس منيه  علوم التَّأصيل التَّابع لشنكة إمام دار اذلجر  النيلميَّة؛ ِّسدأ  ا التَّوفيدق 

 والسَّ اد للجميع.
 

فييب بيينص ماتيي بن   -رمحدده ا تنيدداىل-قدد  اِّتهددو ب ددا الكددالم إىل مددا فكددر  ادلادد ل  
متدهَّ ومل َّ هدذا النداا سلدتّا ه دا باي دا ؛ وقرملِّا ملوَّله  األسمنء، وفكرِّا ما يتنيلَّدق قد ل

م الكالم علو الفنيل ادلضارع ادل اوا وعلو ملحكامه.  يَِّّه ق  ق َّ
ومليًضا تد َّمت اإلرار  إىل مل َّ هذا النداا مْهيَدع النيربيَّدةَّ وملَِّّده وإ  كدا  قد  فكدر ه دا  

 ال َّاب ملكثر من فلك. ادل اوبات؛ إَّلَّ مل َّ عوامل ال َّاب ومل ناا
وعلو كلل حدا    شدرع ا الكدالم علدو هدذ  ادل ادوبات علدو ِوفدق مدا فكرهدا؛ وإ    

كددا  قدد  تددد َّم ا الدد ضروس ادلاضددية الكددالم علددو م اددوأ ملو مفنيددو   ددنَّ ومل وا دداَّ 
مليًضدا علدو  دا كدا  ومل وا داَّ وعلددو ا دم إ َّ ومل وا دا؛ يَِّّده  ديذكرها ه داَّ ولك َّهددا 

 رحت ا فلك ادلوضع فلن ينيي ها.ق  رُ 
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 : -رمحه ا تنياىل-قا  

 بنص المْفُع ل بِه
وه  االسُم المْاُت ص الَّذي يَقُع عَلْيِه الِفعل، نح  قْ لك: َضَرْبُت زَْيدًا، ورَِكْبُت 

 الَفَرَس؛ وُهَ  ِقْسَمنن:
ِِكيُر ، والمْضيَمر ِقْسيَمنن  : ُمتَِّتيل، وُماَفِتيل  ظَنِهٌر وُمْضَمر؛ فنلظَّنهر من تَيَقيدَّم 

فنلُمتَِّتييُل اْْياَيين َعَ يير، وهييب: َضييربَِاب، وَضييَربَان، وَضييَرَبَك، وَضييَرَبِك، وَضييَرَبُ من، 
وَضيييييَرَبُ م، وَضيييييَرَبُ نَّ، وَضيييييَربَُه، وَضيييييَربَيَون، وَضيييييَربَيُوَمن، وَضيييييَربَيُوم، وَضيييييَربَيُونَّ  

َفِتييل اْاَييين عَ ييير، َوِهييب: ييَّييينَي، وييَّننَييين، وييَّيي نَك، وييَّييينِك، وييَّنكَمييين، وييَّييينُكْم، والمايْ
   وييَّنُكنَّ، وييَّنُ ، وييَّنَهن، وييَّنُهمن، وييَّنُهْم، وييَّنُهنَّ 

ا ال َّحِو إَّلَّ  وفًا مدن ال َّحدوَّ يُدْددِ م طالدب النيلدم وهدو  ملمثلة ال َّحويُت ما زادت ُطالَّ
ومدددا بدددُت ضدددارٍا - متخدددولٌ  مدددن فهدددم ال َّحدددو ك َّددد  ايمثلدددة كلَّهدددا إرهددداا؛ ضدددرا

؛ علو كلل حا  من الطَّرائ  الَّيت حيكوهنا ما فكر  اخلطيب النغ ادي ا  -ومضروا
كتاا "اقتضا  النيلم النيمدل" مل َّ رًلداًل مدَن اد لاُت كدا  يددع لده حلدٌن فُ اد  بدال َّحو 

حدو وكداِّوا يندَ نو  ال َّ -فذهب إىل ريٍخ يُدرِئُه وكا  ع    زهاد َّ فدا  له ملّو  ادلثدا  
( وملَ َضددربَُه ( قددا :  َضددرَا زيْددٌ  عْمددرًافدددا :   -بادلثددا  والتَّمييدد  بددُت الفنيددل والفاعددل

( علو كّل حدا  ََّل َحاًَلَة ِ  ِا عْلٍم ملوَّلُه الَكِذاُ ( قا :  َهذا من بَاِا ادلثا قا :  
 هذا من باا ا تلطا  اجمللس.

ادلفنيو  بدهَّ وهدو مدن مل دهل  هذا النااَّ باا -رمحه ا تنياىل  –ه ا فكر ادلا   
 ملبواا ادل اوبات علو ما هو منيلوم.

 
 .ه  االْسُم المْاُت ص الَّذي يَيَقُع عَلْيِه الِفعلُ وادلفنُيو  به: 
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يَقيييُع (َّ ملو قُدددل: الَّدددذي يَدَددددُع َعَلْيدددِه الِفنْيدددل:  -رمحددده ا تنيددداىل-هكدددذا عرَّفددده ادلاددد ل   
 .عليِه ِفْعُل الَفنِعل

هدذا اَّل دم فدإ َّ هدذا اَّل دم هدو ادلفنيدو  بدهَّ وهدم ي  درو  إىل  فإفا وقدع الفنيدل علدو 
 ايلفاظ؛ َّل ي  رو  إىل احلديدة.

فدددإفا قُل دددا بدددأ َّ ادلفنيدددو  بددده الَّدددذي وقدددع عليددده فنيدددل الفاعدددلَّ فإَِّّددده ُ دددرِج مدددا بددددَ  مدددن  
 ادل اوبات.

 (.َضَرْبُت زْيً ابدوله:   -رمحه ا تنياىل-ومثَّل ادلا ل   
  

مدداٍ  منددٍت علددو السضددكو  َّلتادداله بضددمَت الرَّفددع ادلتحددرل َّ ملو بفتحددٍة : فنيددل ضييَرصَ 
 مد َّر  علو الدو  مليًضا.

 : ضمَت متَّال منٍت علو الضَّمَّ ا زلّل رفع فاعل.التَّنء

 : هذا مفنيو  به م اوا بالفنيلَّ وعالمة ِّانه الفتحة ال َّاهر  علو آ ر .زَْيًدا
 

َوَوِرَث ﴿: -تنيددددداىل  –ل هبدددددَذْيِن ادلثدددددالُتَّ وم ددددده قولددددده (َّ فَمثَّدددددرَِكْندددددُت الَفدددددَرسَ ومثلددددده:  
 :1﴾ُ َلْيَماُ  َداُوودَ 

 علو ما قنلها. ال او:
 : فنيل ماٍ .َوِرثَ 

 .-علو ما تد َّم ا ضنط الفاعل-: فاعل ُسَلْيَمننُ 
 : مفنيو  به م اوا بالفنيلَّ وعالمة ِّانه الفتحة ال َّاهر علو آ ر .َداُوودَ 

 ورواه  هذا كثَت .

                                                 
 [61 ور  ال َّمل: ]  1
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مل َّ ادلفنيددو  بدده قدد  يكددو  مددن  -َرمحدده ا تنيدداىل-سددَتفاُد مليًضددا شلَّددا مثَّددل بدده ادلادد ل  ويُ 
ًِلددد س النياقددددلَّ وقدددد  يكددددو  مدددن لددددَت النياقددددلَّ فمثَّددددل للنياقدددل بددددددد زي (َّ ولغددددَت النياقددددل 

 بددد الفرس(.
 

 (. َاِهر وُمْضَمرمل َّ ادلفنيو  به ي دسم قسمُت:   -رمحه ا تنياىل-كَّ فكر 
 ُتَّ مل َّ ال َّاهر ما تد َّمَّ وهو:  زي  والفرس(. كَّ ب 

ْضَمُر ِقْسَما كَّ قا :  
ُ
 (:وادل

 ملراد به الضمَت. :المضمر 
 . ُمتَِّتل وُماَفِتلكَّ فكر مل َّ ادلضمر ي دسم إىل قسمُت:  
 

  المتَّتلما ضابط   
 ما َّل يُنتَ مل به الكالم وَّل يدع بني   إَّل( ا اَّل تيار. :المتَّتل

 إفا اتَّال هذا الضَّمَت بالفنيلَّ فإَِّّه َّل يكو  إَّلَّ مفنيوًَّل به.ف 
   مفعيي ال بويين يِا اتَّتييلت بفعييلٍ َّل تدددع ا النيربيَّددة إَّلَّ  ْالْيية ضييمن روه ددا َّ

 ال نف، وينء المت لم، وهنء الغن ب وه : 
: ه دا ضدمَت متَّادل مندٍت علدو الفدت َّ ا زلدّل ِّادب ل ينف(؛ اَعلََّمكَ فإفا قلَت:   
 نيو  به. مف

(؛ فاذلدا  ه دا الضَّدمَت ادلتَّادل ادلندٍت علدو الضَّدمَّ ا زلدّل زْيٌ  َعلََّمُه َ الِد ٌ وإفا قلت:  
 ِّاب مفنيو  به؛ 
 ( اليا  ه ا ضمَت متَّالَّ ا زلل ِّاب مفنيو  به. َعلََّمٍِت وكذلك إفا قلت:  

 
 : (َّ وهذ  ُم دسمهااْدَ ا َعَشرفدا  ملِّه:   الضَّمير المتَّتلكَّ فكر 

 فاا ا  م ها للمتكللمَّ ومخسة للمخاَطبَّ ومخسة للغائب.
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: وهددذ  الدديت تكددو  للمددتكلم وحدد  َّ ملكددا  مددذكرًا ملم مكِّثًدداَّ مددثاًلَّ  كمددا الييينء .1

 ( إخل. علََّمٍِت: َعلََّمٍِت زْي ٌ  نق مني ا ا ادلثا :  
اد   اليت تكو  للمتكلم وح   مني لًما ل فسهَّ ملو مع لدَت َّ ومثَّدل ذلدا ادل نَن: .2

 (. َضَربَ اَّ ملو علََّمَ ا َزْي ٌ (َّ فتدو :  ضَربَدَ ابدوله:   -رمحه ا تنياىل-

 واإلعراا:

 : فنيل ماٍ  منٍت علو الفت َّ َّل زلل له من اإلعراا. َضَرصَ  

 ضمٌَت متال منٍت علو السكو َّ ا زلل ِّاب مفنيوٌ  به مد َّم.  نييَن:  
 فاعل مك ر.  زَْيٌد:

ًماَّ  ال  ال اهر.  وايصل ا ادلفنيو  به  مل  يكو  متد ل
 

 اخلمسة اي رى اليت للمخاطب:
 

 (َّ وكما  نق اإلعراا ِّفسه. علََّمَك َزْي ٌ : ا قولك  ال نف .1
 (.َعلَّمِك َزْي ٌ :  ال نف الم س رة .2

الدددديت هدددد  للمثددددٌت ال يييينف المضييييم مة يِا اتتييييل بويييين الميييييم مييييع ألليييي :  .3
 ( .لََّمُكَما َعْمرٌ يا زيَ ا  عادلخاطب؛ كا  مذكرًا ملم مكِّثا  

 كل هذ  ذلا ِّفس اإلعراا. 

وهدد  اماعددة الددذكور  ال يينف المضييم مة التييب اتتييل بويين الميييم و ييدهن: .4
 (. علَّمكم زي ٌ ادلخاطنُت  

 (َعلََّمُكَماواليت قنلها اتال هبا ادليم مع ايل :  
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الددديت تكدددو  اماعدددة اإلِّددداث  المضيييم مة المتتيييل بوييين الاييي ن م يييددة ال ييينف. 5
 (َّ ه ا ادلفنيو : الكا .َمُكنَّ زْي ٌ َعلَّ  
 بديت اخلمسة اليت للغائب وه :   
 (.علََّمُه َزْي ٌ وه  للغائب ادلفرد ادلذكر:   الونء المضم مة:. 1
 (.َعلََّمَها َزْي ٌ وه  للمفرد  الغائنة حنو:  الونء المفت  ة المتتل بون األل : . 2
وهدد  للمثددٌت الغائددب مددذكرًا ملو  :الويينء المضييم مة المتتييل بويين الميييم واألليي . 3

 (.ال َّْيَ اِ  َعلََّمُهَما ُعَمرٌ مكِّثًا:  
وهد  اماعدة الدذكور الغدائنُت:  الونء المضيم مة المتتيل بوين المييم و يدهن:. 4 
 (. علََّمُهْم زي ٌ  
: الوييينء المضيييم مة التيييب اتتيييل بوييين الاييي ن الم يييّددة. وهدددو اي دددَت مدددن هدددذ َّ 5

 (.  نَّ َزْي ٌ َعلََّمهُ اماعة اإلِّاث:  
  فهددذ  الضددمائر ادلتاددلة كلهددا من يددة علددو حسددب مددا يُلَفددُ  هبدداَّ وهدد  ا زلددّل

 ِّاب مفنيو  به.
 

( ا اَّل تيار.  والمافتل بني  فلك فكر : وهو الذي يُنَت ملُ به الكالم ويدع بني   إَّلَّ
 ..إخل( وه  اا ا عشر مليضا: إيَّاَ  إيَّاَي وإيَّاُكموه  اليت فكرها  

 تكلمَّ ومخسة للمخاطبَّ ومخسة للغائب.اا ا  للم
 

 (.يَّنَي علَّْمتَ إ: للمتكلم وح  َّ مذكرا كا  ملو مكِّثا  ييّنيَ   .1
 .(:َعلَّْمتَ  ييَّننَن: للمتكّلم الذي منيه لَت َّ ملو ادلنيّ م ِّفسه  ييَّننَن .2

 (. َعلَّْمتُ  ييّنكَ  للمخنطب المفرد المذكرالكا َّ وه   بفتح: اليت ييّنكَ  .3
 اريُت ه  الضمَتَّ و إيّا ( ع   الكوفيُت ه  الضمَت. إيّا( ع   الن

 (.َعلَّْمتُ  ييّنكِ  للمخنطبة المفردة المؤنثة َّ وه  ب سرهن: ييّنكِ  .4
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 يَدددا مدددذكرا كدددا  ملو مكِّثدددا  للمثايييل المخنطيييبالكدددا َّ  مضيييم مة: ييّنُكمييين .5
 .ملكرْمُت( ييّنُكَمنزي ا  

 (.َعلَّْمتُ ُكْم ييّن  لجمنعة الذك ر المخنطبين َّ وه  بضّمون :ييّنُكمْ   .6

 (:.َعلَّمتُ  ييّنُكنَّ  لجمنعة اإلننث َّ وه  بضّمون: ييّنُكنَّ   .7

ملكرْمددددُت ملو  ييّيييين ُ  الغن ييييب  للمفييييرد المييييذكروهدددد   بضييييّم الويييينء،: ييّيييين ُ   .8
 (:.عّلْمتُ 

 (:.َعلَّْمتُ  ييّنهن للمفردة المؤنثة الغن بة َّ وه  بفتح الونء: ييّنَهن .9

مدددذكرا كدددا  ملو مكِّثدددا:  الغن يييب للمثايييلَّ وهددد  بضيييّم الوييينء: ييّنُهمييين .11
 (.ملكَرْمتُ  ييّنُهمنال ي اِ   

 (.َعلَّْمتُ  ييّنُهم لجمنعة الذك ر الغن بين وه   بضّم الونء،: ييّنُهم. 11 

 (:.َعلَّْمتُ  ييّنُهنّ  لجمنعة اإلننث الغن بن  َّ وه  بضّمون: ييّنُهنّ  .12

ة ا زلدل ِّادب مفنيدو  بده هذ  الضمائر ا احلاَّلت اليت تدّ مت كّلها م فالة من ي
 مدّ م.

﴿ِإيَّداَ  : - دنحاِّه وتنيداىل  -و عّلْمُت( وما ملرنهها: هذا فنيدل وفاعدلَّ وم ده قولده  
 :2َِّدنْيُنُ  َوِإيَّاَ  َِّْسَتنِيُُت﴾

 
 ضمَت م فال منٍت علو السكو َّ ا زلل ِّاب مفنيو  به مدّ م. ييَّن:

ذا قدددو  النادددريُتَّ حدددر  داّ  علدددو اخلطدددااَّ َّل زلدددّل لددده مدددن اإلعدددراا هددد ال ييينف:
 وقو  الكوفيُت:  إيّا ( هو الضمَت كّله.

: فنيددددل مضددددارع مرفددددوع لتجددددرد  عددددن ال اصددددب وااددددازمَّ وعالمددددة رفنيدددده الضددددمة نَعبُييييدُ  
 ال اهر  علو آ ر .

                                                 

2
 [٥]الفاحتة:  
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 فاعله ضمَت مستًت فيه وًلوباَّ تد ير  حننَّ علو ما تدّ م ا باا الفاعل. 
 هذا ما يتنيّلق بادلفنيو  به.

 
 ادلفنيو  الثاين من ادلفاعيل اليت فكرها.ّك اِّتدل إىل  
 قّ مت لكم ا ال رس ادلاض  ملّ  ادلفاعيل مخسة: 
 

 م دَْها ادلفاعدديُل مَخٌْس ُمطلددددددٌق وبه      وفيِه َمنيدددددُه له واِّ ْر إىل الدُمُثل
 اِبَك ِ  َضرْبُت َضْربًا ملبَا َعْمرٍو َلَ اَ  ملَتو       وِ ْرُت وال ليَل َ ْوفًا ِمْن ِعتَ 

 
 : -رمحه ا تنياىل  -قا  
 

 بنص الَمْتَدر
الَمْتَدُر ُهَ  االْسُم المْاُت ُص الَِّذي َيِجبُء ْنلثًن ِفب َتْترِيِ  الِفْعِل نح : َضَرَص 

 َيْضِرُص َضْربًن   
 

 َّ وليس َّلزًِما.بنلمتدرَّ وعّا ع ه المفع ل الُمْطَلقه ا فكر 
 
لْفظُُه لفَظ ِفعِلِه فو  لفظب  نح :  فِإْن واَفقَ  َّوَمعَاِ ي   وه  ِقْسَمنن: َلْفِظب  قا :  

دون لفِظِه فو  معا ي ، نح : َجَلْسُت قُيُع دًا،  قَيتَيْلُتُه قَيْتاًل، وِيْن واَفَق معال فعِلهِ 
 .ِلك وُقمُت ُوُق فنً، ومن أشبه

 هذا هو ادلفنيو  ادلطلق. 

   دلافا عّاوا ع ه بادلطلق 
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يِّّدده لدديس مديّدد ا بشدد   منيددُّتَّ َّل  بدده(َّ وَّل بددددد  منيدده(َّ وَّل  لدده(َّ وَّل  فيدده(؛ مطلددق  
 كا هَّ هذا ادلا ر.

ضددددنط ل ددددا ادلادددد ر بأِّّدددده الددددذي َّدددد   االثددددا ا تاددددري   -رمحدددده ا  -ابدددن آًلددددرضوم  
 الفنيلَّ ما منيٌت هذا  

 مني ا  ملِّّك تغَت صيغته من صيغة إىل مل رى.
 

وإ  عدّا بده بادلاد ر يّ  ادلاد ر قد  يكدو  رلدرورا وقد   الُمْطلَيق الَمْفُعي لوادلراد ه ا 
ادلفنيددددو  ادلطلددددق َّل لددددَت؛ يِّّدددده  3يكددددو  مرفوعددددا كمددددا هددددو منيلددددوم وإ ددددا ُ دددداَّ  ...(

 م تِاٌب علو ادلفنيولية.
  وه ا من باا الفائ  ؛ هل الفنيل هو ادلا ر ملو اَّل م 

 الناريضو  علو ملّ  اَّل م هو ادلا ر. 
 

 اَيصل ومَليض ملصِل      وِم ُه يا َصاِح ارتَداُق الفنْيلِ  وادلْاَ رُ 
 

 والكوفيضو  علو ملّ  الفنيل هو ما ر اَّلرتداق.
 

ييُد لعنِمِلييه أْو الُمبَييييلن لا عييه أو هددو:  المفعيي ل المطلييق الَمْتييَدُر الَماُتيي ُص الُمؤَكل
 َعَدِد  

 سام:فإفا قل ا: مككل  لنياملهَّ فادلفنيو  ادلطلق ه ا له االاة ملق
 

  :؛ ما هو ادلكك  لنيامله  اليُمؤَكلد لَعنِمِلهاألّول 

                                                 
3
 [02:02]كلمة لَت مفهومة: ال قيدة  
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قَاَم  ملوًَلاَ  َزْيٌ  رِليًئاَّ قالوا: الذي ي   علو ما دّ  عليه عامله من احل ث؛ تدو :  
 (.زْيٌ  ِقَياًما

 .4﴾وََكلََّم اللَّدُه ُموَ ٰو َتْكِليًما﴿:-تنياىل–وم ه قوله 
 فإف َّ ِّدو :

 
 نلها.عاطفة علو ما ق ال او:
 فنيل ماٍ  منٍت علو الفت َّ َّل زلل له من اإلعراا. َكلََّم:

 : فاعل مرفوعَّ وعالمة رفنيه الضمة ال اهر  علو آ ر .اللُ 
مفنيوٌ  بهَّ م اوا بالفنيلَّ وعالمة ِّانه الفتحة ادلد ر  علو ايل َّ م ع  ُم َسل:

 من  هورها التنيذر.
ددد  لنياملددده وهدددو  َكلَّددد َتْ ِليًمييين: َم( م ادددوا بالفنيدددل وعالمدددة ِّادددنه مفنيدددو  مطلدددق مككل

 الفتحة ال اهر  علو آ ر .
 .المؤكلد لعنِمله الذي َعِمل فيه الاَّتبهذا 
 

  :؛ وهذا الذي ي   علدو اذليئدة الديت صد ر عليهدا الفنيدلَّ اليُمبَييلن لَا ِعهالثننب
 (:َعلَّْمُت َزْيً ا ِعْلًما َِّاِفنًيامثل:  

 فنيل وفاعل. َعلَّْمُت:
 به. مفنيو زَْيًدا: 

 مفنيو  مطلق منُّت ل وع عاملهَّ وهو:  علَّْمُت(. ِعْلًمن:
 .5﴾ افُْكُروا اللَّدَه فِْكرًا َكِثَتًا﴿:-تنياىل–وم ه قوله 

 
                                                 

4
 [611] ور  ال سا : 

5
 [16] ور  ايح اا: 
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 : وهدددو الددذي يددد ّ  علددو مدددرَّات  -ينيددٍت عددد د عاملدده-الييييُمبَييلن للَعيييَدد  الثنليي
ّ  ...( هدددذا مفنيدددو  مطلدددقَّ مدددا الَّددددذي دَضدددرْبُت َضدددْربًةً وقدددوع الفنيدددلَّ مثدددل:  

 . العددعليه  
ًة َواِحَ  ً ﴿: -علو قو ٍ -تنياىل  -وم ه قوله  َتا دَكَّ    6﴾َف ُكَّ

 
لفظييييب   -ينيددددٍت: ادلفنيددددو  ادلطلددددق–:وُهييييَ  ِقْسييييَمننِ :  -رمحدددده ا-ك قددددا  ادلادددد   

 (:وَمْعاِ ي  
 :هذا ملكثر ا اَّل تنيما .  اللَّْفِظّب 

  اللَّْفِ ّ  ما هو 
فيب  روفيه  الفعيل الانبيب ليه –رمحده ا  – كما فكر ادلا    – َوافقهو الذي 
(َّ فَدرَِح فَرًحداوافدده ا حروفده وا مني دا َّ مثدل:   َّ؛ الفنيدل الدذي عمدل فيدهوفب معاين 

(َّ وهكددذا؛  فرًحدداَّ وملكدداَلَّ وقددتاًلَّ وضددحك ضددحًكا( كّلهددا: قَدتَددَل قددْتاًلَّ ملَكددَل مَلْكدداًل  
 مفنيو  مطلق مكّك  لنيامله.

 
  :؛ يوافق  اِفق ِفعله الّانبب له فب معان الِذي يُ وهو  الَمعا يالثاين

 -رمحدده ا تنيدداىل  -َّ مثلمددا مثّدل لدده ادلادّ   دون  روفيهالنيامدل فيدده 
(؛  فُدنُيدددددوًداَّ ووُقوفًدددددا(: هدددددذ  ًَلَلْسدددددُت قُدنُيدددددوًداَّ وُقْمدددددُت ُوُقوفًدددددابدولدددده:  

 مفنيو  مطلق. 
 (: ًَلَلْسُت قُدنُيوًدافإفا قل ا ادلثا  الذي فكر  ايو َّ  

 نيل وفاعل.: فَجَلْستُ 

                                                 
6
 [61احلاقة:] ور   
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مفنيو  مطلق مكّك  لنياملهَّ م اوا بالفنيدلَّ وعالمدة ِّادنه الفتحدة ال داهر   قُيُع ًدا:
 علو آ ر ؛ وهكذا.

 هذا ما يتنيّلق بادلفنيو  ادلطلق.
 
 فدا :  المفع ل فيه، ّك فكر 
 

 بَنُص َظْرِف الزََّمنِن وَظرُف الَمَ ننِ 
فيب،، نحي : اليي َم، واللَّْيليَة، اسيم الزََّمينن الماُتي ص بتقيدير   الزََّمينن هي َ  ظيرفُ 

وِ ياينً؛  وُبْ َرًة، وَسَحَرًا، وَغَدًا، وَعَتَمًة، وبَبن نً، ومَسنًء، وأَبَدًا، وأَمَدًا، وُغْدَوًة،
 .وَمن أشَبه ِلك

ْليَ ،  المَ نن ه  وظرفُ  ََ اسم الَم نن المْاُتي ص بتقيِديِر  فيب،، نحي : أمينَم، و
اَم، َيمَّ، وهاَين؛ ووراَء، وفَيْ َق، وَتحتَ  وُقدَّ ، وِعاَد، وَمَع، ويزاء، وِ َذاَء، وتِلَقينَء، ْو

 .ومن أشبه ِلك

 

َّ وينيداَّ ع ده بدال ر ؛ يّ  الفنيدل أنّيه يحيّل محيّل  فيب، وضينبطه:هذا ادلفنيو  فيدهَّ 
 وقع فيه.

 وهذا هو ادل اوا الثالث من ادل اوبات. 
 .مفُع ل فيهقل:  ر  ال ما َّ ملو  ر  ادلكا ؛ ملو قل:  
 متداربا  ا ايحكام. -ال ر  الّ ماين والّ ر  ادلكاين  -ا ومه 
 

    فما  ر  ال ما 
   الماُت ص بتْقِديِر  فب،  ه  اْسُم الزََّمننِ : ظرف الّزمنن
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 (:َ افَدْرُت يَدْوَم اُاُمنَيةِ ع  ما تدو :  

 
 : فنيل وفاعل.َسنفَيْر ُ 

  اهر  ا آ ر .:  ر  زما  م اوا بالفنيلَّ وعالمة ِّانه الفتحة اليَيْ مَ 
 مضا . ي َم:

 : مضا  إليه رلرور بادلضا َّ وعالمة ًلر  الكسر  ال اهر  علو آ ر . الُجُمَعةِ 
–يِّّددك تدددو :  ددافَدْرُت ا يددْوَم اامنَيددِةَّ وكددذا ا  ددائر ايمثلددة الدديت فكرهددا ادلادد   

 .–رمحه ا 
o . قول ا:  ا م ال ما (:  رج به ا م ادلكا 
o  ا (:  رج به ادلرفوع واجملرور.وقول ا:  م اوبات اي 

 

 ددرو  الّ مددا  هددذ  كثددَت َّ وفكددر م هددا ادلادد   ااددٍت عشددر  رفدداَّ ومنياِّيهددا منيروفددة: 
  اليومَّ والّليلةَّ وصناًحاَّ وعتمًةَّ وبكرً (َّ وما ملرنه فلكَّ م اوبة علو ال رفية.

َّ  7 وُم﴾﴿الَّددِذي يدَددرَاَ  ِحددَُت تَدُدددومددن ايمثلددة علددو ال ددر  ال مدداين مددن ملمثلددة الدددرآ : 
﴿مُلِحدلَّ َلُكدْم لَيدْلَدَة الالدَياِم الرَّفَدُث ِإىَلٰ َّ 8 ﴿فَداْلُمِغَتَاِت ُصدْنًحا﴾ ﴿ََّل تَدُدْم ِفيدِه ملَبَدً ا﴾َّ

 وما رابه فلكَّ هذ   رو  ال ما َّ وا تنيماذلا كثَت. 9ََِِّّساِئُكْم﴾
 
ِكر  بق له: ملّما   .اسم الم نن الماتي ص بتقيدير  فيب، ه ظرف الم نن:  فقد 
 ال ر  ادلكاين.هذا 
 ،ادلكا  ادل اوا بتد ير  ااسم  وهو ا حكم الذي قنلهَّ وهو 

 مليضا بأمثلة.  -رمحه ا تنياىل-ومثَّل له ادلا   
                                                 

7
 [062] ور  الشنيرا :  

8
 [0] ور  النياديات:  

9
 [621] ور  الندر :  
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 [َّ 164]الندر : ﴿َوالسََّحاِا اْلُمَسخَِّر بَدُْتَ السََّماِ  َواْيَْرِ ﴾مثال ا قوله تنياىل: 

 هذا ا م ي   علو ادلكا . بَيْيَن،فددد   
ّل مدددا فكدددر  ادلاددد   مليضدددا ينيدددرا ب دددر  مكدددا َّ وكدددذلك بتدددد ير  ا( قنيدددٌت ملِّّددده وكددد

يُددددد َّر مني اهددددا َّل لف هددددا كمددددا مددددّرت ا  ددددر  ال مددددا َّ  ددددر  ال مددددا  يددددد ر لف هددددا 
 ومني اها.

َصدلَّْيُت  لددَ  اإِلَمداِم وَصددلَّْيُت  ْلدَ  ادلددداِمَّ ولفد  ادلكددا  إ دا يددد ر مني اهدا تدددو :  
 ًْتِ . وصلَّْيُت ملَماَم السض 

 . 10﴿فَدَ َنُذوُ  َورَاَ  ُ ُهورِِهْم﴾: -قوله تنياىل-: كما ا وراءَ 
هه ددا تنيددرا  ددر  مكددا  م اددوا بالفنيددل وعالمددة ِّاددنه الفتحددة ال دداهر  ورَاَء فددإّ  

 علو آ ر ؛ وهو مضا .
  ُهوِر: مضا  إليه.

 : -قوله تنياىل-من اي ا  ادلكاِّيةَّ كما ا  فَيْ َق:و
   [.18]ايِّنيام: ْوَق ِعَناِدِ ﴾﴿َوُهَو اْلَداِهُر فدَ 

 : مليضا  ر  مكا  ي   علو السضفل.َتْحتَ 
 :  ر  مكا  ي ّ  علو الُدراِعْادَ 

 وِ ذاَء ويزاَء وتلَقنَء وُهَان   يلخ 
 .11﴿َوِإَفا ُصرَِفْت ملَْبَااُرُهْم تِْلَداَ  مَلْصَحاِا ال َّاِر﴾

 ملي ا ادلكا  الدريب.؛ ًَلَلْسُت ُهَ ا
 .[21] اإلِّسا :َفا رملَْيَت َكَّ رملَْيَت ِّنَِييًما َوُمْلًكا َكِنَتًا﴾ ﴿َوإِ : َْمَّ و
 

 هذ  ال رو  تنيرا إعراا ادل اوبات؛ ينيٍت تنيرا علو ملهنا  ر  مكا  م اوا.
                                                 

10
 [621آ  عمرا : ] ور   

11
 [11] ور  ايعرا :  
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وبنيض ال رو  ادلكاِّية تأيت من ّية مثل:  حْيث( فإهّنا من ّية علو الضّم لك ها تكو  
ا رددابه فلددكَّ علددو  ددال  بددُت ال حددويُت ا زلددل ِّاددبَّ وكددذلك  ُه َددا وملْمددِس( ومدد

 مذكور ا كتب ال حو ادلطولة. 
 
 

 وا تنياىل ملعلددم.
 

 وصلو ا علو زلمددددد  وعلو آله وصحنه ملمجنيُت.
 

 
 
 

 قرا   من كتاا   ادلورد النيذا ال َّل ( 
 

 :-رمحه ا تنياىل-قا  ريخ ا ملمح  بن حيِت ال جم  

 
 

 فتلٌ 

 

وه  مع ِلك يدع ا المقب رين ومن يسميوممن قنل ال يله يال الل   

 بنألولينء من دون الل فيمن ال يقدر عليه يال الل؟
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 هل يعتبر مسلمنً ومن ه  الدليل علل ِلك؟!

 وااواا وبا التوفيق وم ه ا تم  النيو  والتوفيق والس اد:

ودفع الضر الذي َّل اعلم مل  من قا  َّل إله إَّل ا وهو ي عو لَت ا راًلياً م ه ًللب ال فع 
يد ر علو ًللنه ملو دفنيه إَّل ا ملو ي ذر له ملو يذب  علو ا ه ملو يستغيث به ويستجَت فهو 
مشر  رركاً ملكاَّ كافر بوح اِّية ا وإ  صلو وصام وزعم ملِّه مسلم ولو كرر َّل إله إَّل ا 

دو  ا . وإليك  ا اليوم  ننيُت ملل  مر َّ فإ  فلك َّل ي فنيه ملب اً حىت يكفر قا ينين  من
الكتاا والس ة.  ايدلة من  

}ولد  بنيث ا ا كل ملمة ر وَّلً مل  : -ع  وًلل-: من الدرآ  الكرمي قو  ا الدليل األول
فتنُت  اعن وا ا واًلت نوا الطالوت فم هم من ه ى ا وم هم من حدت عليه الضاللة {

وذلما اإلميا  با وح   وعنادته قا ملر ل الر ل بشيئُت مل -ع  وًلل-من هذ  اآلية مل  ا 
ملمجنيُت. -صوات ا و المه عليهم-ررع علو  مللس ة ر له   

الكفر بالطالوت واًلت ابه وكل ما عن  من دو  ا فهو طالوتَّ والطالوت مشتق  ْننينً:
من الطغيا  ومن حق كل سللوق مل  يكو  عن اً  فإفا عن  من دو  ا فد  جتاوز به عاب   

  َّ ومن ملًلل فلك    طالوتاً ووا اً  وا  كا  ادلنينود ملكاً مدرباً ملو ِّنياً مر الً ملو ولياً ح
ملو ريطاِّاً ملو إِّسياً ملو ًل ياً ملو رجراً ملو حجراً ملو م حوتاً ملو لَت م حوت فمن عن ا ومل 

 يكفر بالطالوت مل تا  عنادته ومل تدنل م ه حىت يكفر قا ينين  من دو  ا.

: مل  ايمر بالنيناد  ًلا  ا الدرآ  الكرمي مدًتِّاً بال ه  عن الشر  تار  كدوله الثننب الدليل
فتكو  النيناد  ادلأمور هبا ه  النيناد  اخلالية عن  ؛}واعن وا ا وَّل تشركوا به ريئاً { تنياىل:

 الشر  باَّ
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و  لَت  كدوله تنياىل: ملو مدًتِّاً بايدا  احلاصر  اليت تفي  حار النيناد  وقارها علو ا د  
ملو }إيا  ِّنين  وإيا  ِّستنيُت{ وكدوله تنياىل: }ملمر ملَّل تنين وا إَّل إيا  فلك ال ين الديم {َّ 

}فادعوا ا مدًتِّة باحلا  ال الة علو صفا  النيناد  وِّدا ها من روائب الشر  كدوله تنياىل: 
ا ملعن  سللااً له }قل ؛ ملي: حا  كوِّكم سللاُت ال عا  لهَّ وقوله: سللاُت له ال ين {

.ديٍت فاعن وا ما رئتم من دوِّه{  

 
 


